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în semifinalele cupelor continentale la handbal [m],

Miine„ pe Stadionul Tineretului

STARTUL FESTIV 
AL SPORTIVILOR BUCUREȘTENI 
ÎN ETAPA DE VARĂ A DACIADEI 
® La Oradea—finalele Festivalului ansamblurilor școlare de gimnastică

reprezentantele noastre susțin meciuri decisive în deplasare

Cupa Campionilor Europeni: Cupa Cupelor:

STEAUA — METALOPLASTICA
SABAC (Iugoslavia)

Mîine, Ia Sabac, formația noastră campioană 
la handbal masculin va susține partida-retur a 
semifinalelor Cupei Campionilor Europeni, cu 
Metaloplastica (deținătoarea trofeului). După cum 
se ’știe, elevii antrenorului Radu Voina au plecat 
la Sabac cu un plus de numai două goluri, 
smulse duminica trecută, la Buzău, la capătul u- 
nui meci extrem de disputat (24—22).

Pentru confruntarea de la Sabac, care se a-
lon GAVRILESCU

(Continuare în pag a 4-a)

Astăzi, etapa a 25-a din Divizia A de fotbal

MECIURI IMPORTANTE PENTRU AMBII

H. C. MINAUR BAIA MARE - 
TV GROSSWALLSTADT (R.F.G.)

Mîine, handbaliștii de la H. C. Minaur Baia 
Mare vor susține un meci hotăritor pentru 
calificare în finala Cupei Cupelor la handbal 
masculin, întîlnind în manșa a doua a semi
finalelor, în deplasare, puternica formație vest- 
germană TV Grosswallstadt. Reamintim că In 
primul joc, disputat la Baia Mare, elevii antre
norilor Lascăr Pană și Petre Avramescu, după 
o partidă de un bun nivel tehnic, au învins cu 
28—22, diferența de șase goluri fiind — după 
opinia noastră — dătătoare de speranțe. Și 
aceasta cu atît mai mult, cu cit băimărenii 
s-au impus, mai clar decît arată scorul, în 
partida susținută în fața propriilor suporteri.

După ce au depășit, succesiv, 
formațiile U.S.Â.M. Nîmcs 
(Franța) și H. K. Drott Halm- 
stadt (Suedia), echipierii for
mației H. C. Minaur Baia 
Mare mai au de făcut un sin
gur pas pentru a se califica în 
finala competiției continentale

Frumusețea exercițiilor fizice in aer liber va fi din nou confir
mată (dacă mai este nevoie) cu prilejul deschiderii etapei de 

vară a Daciadei pentru sportivii Capitalei...

„POLI" A! CLASAMENTULUI
• Va fi eficientă, la Craiova, 
„lecția contraatacului" atît de 
bine cunoscută de F.C. Argeș ?
• Un sever examinator al 
A.S.A.: „profesorul" Hagi, gol- 
geterul campionatului • La 
Slatina, derbyul ...polului Sud 
al clasamentului, unde F.C. Olt 
țintește primele sole două punc
te din acest sezon in dauna 
„lanternei", F.C. Bihor • Vic
toria, pentru prima dată in fața 
publicului clujean • Rapid, 
circumspectă in fața lui S.C. 
Bacău, avidă după punctele „a-

CLASAMENTUL LA ZI
L STEAUA 23 19 3 1 48-11 41
2. Sportul Stud. 23 14 7 2 54-20 35
3. Dinamo 23 13 6 4 34-16 32
4. „U“ Craiova 24 13 5 6 39-22 31
5. Corvinul 24 11 3 10 58-31 25
6. Petrolul 24 8 9 7 22-26 25
7. F. C. Argeș 24 9 6 9 25-28 24
8. „Poli- Timiș. 24 11 1 12 41-10 23
.9. Gloria 24 9 4 11 33-39 22

10. FCM Brașov 24 9 4 11 20-42 22
11. S. C. Bacău 24 10 1 13 35-39 21
12. „U“ Cj.-Nap. 24 9 3 12 29-34 21
13. Chimia 24 9 3 12 28-35 21
14. Rapid 24 8 4 12 27-40 20
15. ASA Tg. M. 23 7 5 11 21-30 19
16. Victoria 23 5 7 11 21-33 17
17. F. C. Olt 23 5 5 13 20-39 15
18. F. C. Bihor 24 3 6 15 19:49 12

de handbal.
Timpul scurs de la victoria 

în prima manșă a semifinale
lor a fost drămuit judicios, pre
gătirile cuprinzînd șl meciul

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

Sfirșitul celei de a doua de
cade a lunii aprilie este punc
tat de citeva acțiuni sportive 
de masă, care se vor desfășu
ra sub însemnele marii compe
tiții sportive naționale Daciada.

în Capitală, pe Stadionul Ti
neretului. duminică, de la ora 
10, mii de iubitori ai sportului 
vor lua parte la deschiderea 
etapei de vară a Daciadei. Fru
moasa bază sportivă de la Ar
cul de Triumf este gata pre
gătită pentru a găzdui atrac
tive reprize de gimnastică spor
tivă. ritmică și exerciții-model 
de gimnastică la locul de mun
că, o cursă cidistă (în jurul 
terenului central), finala pe 
Capitală a Crosului tineretului 
și cea de rugby din cadrul 
competiției „Primăvara rug- 
byului bucureștean", un simul
tan de șah, o demonstrație de 
aeromodele. precum și între-

ceri de badminton, handbal si 
volei. Cu alte cuvinte, un pro
gram sportiv deosebit de bogat, 
pentru toate gusturile, susținut 
de elevi din scoli și licee și de 
tineri din Întreprinderi și in
stituții. precum și de reprezen
tanții cluburilor sportive șco
lare. , Un program realizat prin 
colaborarea dintre C.M.B.E.F.S. 
și toți ceilalți factori cu atri
buții în domeniul activității 
sportive de masă.

Tot în Capitală este progra
mată astăzi o acțiune de masă 
care a împlinit trei decenii de 
existență — „Cupa Carol Davi
la”, acum la ora finalelor, cu 
participarea studenților de la 
I.M.F. Se vor întrece, nu mai 
puțin de 24 de echipe de volei, 
baschet, handbal și fotbal, pre
cum și citeva sute de iubitori

(Continuare in pag 2—3)

0 interesantă Intilnire internațională de popice In Capitală

devărului" • Va rezista Politehnica Timișoara la Hunedoara, unde 
Corvinul a realizai (sau a depășit) „norma" de trei goluri ? •
Vor realiza Costică Ștefănescu și echipa sa, la Rm. Vilcea, al 
treilea punct consecutiv in deplasare ? • Frumoasa tradiție a 

meciurilor Dinamo - Petrolul va fi respectată ?
WWWWKWWWWWWWW

Craiova : 
îl Tg. Mureș : 
Js Slatina : 
ș? Cluj-Napoca : 
g; București :

Hunedoara :
Rm. Vilcea :
București :

PROGRAMUL JOCURILOR
UNIVERSITATEA
A.S.A.
F.C. OLT 
UNIVERSITATEA
RAPID

(stadionul
CORVINUL
CHIMIA
DINAMO

(stadionul

- F.C. ARGEȘ
- SP. STUDENȚESC
- F.C. BIHOR
- VICTORIA
- S.C. BACĂU 

Giulești)
- „POLI" TIMIȘOARA
- F.C.M. BRASOV
- PETROLUL ’ 

Dinamo)
- Gloria Buzău a fost amînat.Meciul Steaua

Toate partidele vor începe la ora 17.

ROMÂNIA -
Reprezentativele naționale de 

popioe ale României, care se 
pregătesc pentru apropiatele 
Campionate Mondiale (18—23 
mai. la Munchen), susțin azi 
și mîine noi partide amicale de 
verificare, de data aceasta în 
compania valoroșilor popicari 
iugoslavi. Selecționatele celor 
două țări, ambele având un bo
gat palmares internațional, nu
meroase medalii cucerite la e- 
dițiile de pînă acum ale „mon
dialelor". privesc cu mult in
teres jocurile de la București, 
ele constituind un important 
test privind alcătuirea echipe
lor care vor evolua la C.M. 
Din formațiile Iugoslaviei, care 
la ultima ediție a campiona
telor lumii au obținut medalii 
de argint (f) și bronz (m) fac 
parte o serie de sportivi va
loroși. cum sînt. de pildă, cam
pioanele mondiale la perechi

IUGOSLAVIA
Biserka Ferman și Stefica Cris- 
toff, fostul multiplu campion 
mondial Nikola Dragas, Miro 
Sterjai și alții.

Echipele • românești vor fi 
formate din jucători si jucă
toare care, cu o săptămtnă în 
urmă, tot la București, au ob
ținut o frumoasă victorie (4—0) 
in dubla Intilnire cu selecțio
natele Cehoslovaciei. Deci, 
printre cei care vor evolua în 
echipele tării noastre se vor 
număra : Elena Andreescu, Ro- 
dica Baciu, Margareta Cătinea- 
nu, Maria Zsizsik, respectiv 
Ilie Hosu, Iosif Tismănar, Ste- 
lian Boariu și Gheorghe Sil
vestru.

Programul întîtairii : azi. pe 
atena Voința, de la ora 13,30 
și mîine de la ora 9. Ca ar
bitru principal va funcționa 
Geza Lakatos (Ungaria).

INAUGURAREA SEZONULUI

IE ATLETISM, 
ÎN AER LIBER, ÎN CAPITALĂ

• Sezonul de concursuri in 
aer liber, ta Capitală, va C 
inaugurat astăzi pe stadionul 
„23 August". C.S.Ș. Triumf este 
organizatorul acestui concurs 
(dotat cu Cupa Triumf), cane 
este programat cu începere de 
la ora 16.

• La Bratislava s-a desfă
șurat, recent, un cros interna
țional pe mai multe categorii 
de vlrstă, pe distanta Devin — 
Bratislava (12 km). Primul Ia 
cat. 60—69 ani s-a clasat atletul 
Ferdinand Moscovici, din Baia 
Mare, fost multiplu campion 
național de alergări. în cariera 
sa sportivă el a abordat o ga
mă foarte largă de distante, 
începînd cu cursa de 400 m și 
termlnînd cu cea de maraton.

1986, un an care trebuie folosit cu eficiență pentru pregătirea viitoarelor competiții

GIMNASTICA ARE TOATE CONDIȚIILE SĂ-ȘI REDOBÎNDEASCĂ STRĂLUCIREA!
Deși aglomerată in permanență de o 

bogată agendă de concursuri care an
grenează cele mai puternice forțe — 
campionate mondiale și europene la 
fiecare doi ani. Jocuri Olimpice o dată 
la patru ani, ca să nu mai amintim de 
numeroasele întreceri cu caracter re
gional — gimnastica beneficiază, perio
dic, de un an de „respira" competițio- 
nal, cînd nu sînt programate decît cam
pionatele europene de junioare și ju
niori. Iar 1986 este tocmai un aseme
nea an, prilej cum nu se noate mai 
nimerit pentru federația noastră de spe
cialitate de a analiza cu luciditate, cu 
realism și responsabilitate bilanțul ac
tivității sale din ultima vreme, care a 
marcat o scădere evidentă. Numero
șilor iubitori ai acestei discipline, care 
se obișnuiseră. în ultimul deceniu, cu re
zultate de înalt prestigiu internațional în 
toate marile întreceri, le vine acum 
greu să înțeleagă — și să accepte, de
sigur — neîmplînirile pe care le-au 
adus, mai ales, campionatele europene

și mondiale din 1985. Întreceri la care 
rezultatele fetelor noastre s-au situat 
sub cota valorii și reputației cucerite 
de gimnastica românească in ani și ani 
de muncă intensă, bine organizată și 
structurată.

întrucît, prin grija permanentă a or
ganelor de partid si de stat baza ma
terială a gimnasticii s-a dezvoltat con
tinuu în ultimii ani — în multe orașe 
ale tării există azi săli speciale pentru 
gimnastică, cu dotări dintre cele mai 
moderne, cu condiții optime, atît pen
tru pregătirea propriu-zisă, cit și pen
tru refacere — neîmplinirile și insucce
sele care au nțarcat adesea activitatea 
gimnasticii trebuie căutate în calitatea 
scăzută a procesului de instruire, ta 
slaba muncă educativă desfășurată cu 
sportivii și antrenorii. în controlul insu
ficient ți lipsit de exigența ce se im
punea, pe care federația de speciali
tate, secția de resort a C.N.E.F.S. le-au 
exercitat asupra unităților fruntașe din 
teritoriu, mai ales acolo unde era lim

pede ca lumina zilei că treburile nu 
merg bine.

Este adevărat, federația de gimnas
tică însăși recunoaște unele dintre lip
surile sale serioase, dar cine alta dacă 
nu ea ar fi trebuit să acționeze. în 
primul rind și cu cea mai mare ope
rativitate. pentru sporirea eficienței 
muncii ? Există în țara noastră peste 
2500 de gimnaști clasificați (peste 350 
grupe de începători, peste 150 de grupe 
de avansați, aproape 70 grupe de per
formanță și 12 grupe de înaltă perfor
mantă), care își desfășoară activitatea 
în 456 de secții. Se poate aprecia, deci. 
că nu de sportivi ducem lipsă. între
barea care se pune este însă cîți din
tre aceștia ajung in vîrful piramidei 
valorice, cite dintre aceste speranțe 
confirmă încrederea și justifică marile 
cheltuieli investite în pregătirea lor ? 
Cu regret, constatăm că foarte puține, 
iar echipele noastre reprezentative duc 
lipsă in ultima vreme de un nu
măr suficient de elemente <*•

mare talent, competitive la cd mal 
inalt nivel internațional.

Mai multe sînt cauzele care au con
dus la această situație necorespunză
toare. Să menționăm, mai întîi, pro
centul scăzut de valorificare a poten
țialului grupelor de performantă : doar 
3,82% din efectivele celor 68 de grupe 
de acest nivel sint promovate la înalta 
performanță, ceea ce reprezintă — se 
înțelege — un procent extrem de re
dus. Un alt aspect grav și de neacccn- 
tat este pregătirea, mai bine zis lipsa 
de pregătire, a sportivilor prin compe
tiții. în 1985, de exemplu, din cei 2250 
de sportivi din grupele de performantă 
și inaltă performantă au fost prezenți 
în competiții doar 650 de sportivi, deci 
28,88 .0 ! Cum de s-a acceptat oare ca 
— în decurs de un an — din 30 de 
secții feminine 9 să nu fie prezente în 
nici o finală de campionat republican ?

După cum ar trebui să nelir
(Continuare in pag 2—3)



A

AȘTEPTĂM PERFORMANTE ȘI MAI ÎNALTE
1 LA „MONDIALE" §1 „EUROPENE"!

REPREZENTATIVA A - LOTUL DE TINERET 3-2 PARTIDA POLITEHNICA T

Zilele trecute, s-au desfășu
rat, la Bistrița, campionatele 
naționale individuale de halte
re, rezervate copiilor și junio
rilor mici și mari, competiție 
a cărei amploare a prilejuit 
Îndreptățite satisfacții în rin- 
dul specialiștilor. Pe podiumul 
de întrecere s-au prezentat 310 
concurent:. dintre care 105 
copii, 130 juniori mici, 75 ju
niori mari, foarte multi dove
dind aptitudini pentru această 
dificilă disciplină sportivă, unii 
chiar la vîrste foarte fragede 
ca, de pildă. Valentin Sirbu, 
de la Clujana CIuj-Napoca, de
clarat campionul de copii al 
categoriei 36 kg, la numai 11 
ani ! De asemenea, comstănțea- 
nul Nicolae Hristu, de la Chim- 
Dex. s-a impus net la ca
tegoria 67,5 kg, deși nu a îm
plinit încă vîrsta de 14 ani. 
Despre aceștia doi, ca și despre 
alte talente care au evoluat. 
In Sala polivalentă din muni
cipiul Bistrița, vom mal avea, 
desigur, multe lucruri bune de 
spus, bineînțeles cu condiția ca 
aceste mlădițe ale halterofiliei 
românești să fie mereu în a- 
tenția secțiilor de haltere și a 
antrenorilor lor. Aprecieri po
zitive pot fi făcute și cu pri
vire la unii juniori mici 
(pînă la 18 ani), ale căror 
rezultate ii recomandă chiar 
pe pian international. Este vor
ba de Marin Otinceanu (Du
nărea Galați). Attila Cznaka 
(C.S.M. CIuj-Napoca), Dumitru 
Negreanu (Farul Constanța), 
Adrian Jigan (Rapid Arad). 
Daniel Filip (Gloria Bistrița), 
Constantin Udrea (Steaua) ș.a.

Am insistat asupra acestor 
categorii de vîrstă, deoarece 
eici se constată un spor de 
interes din partea sportivilor, 
ca o reacție pozitivă la exem
plul oferit de marii performeri; 
antrenorii au înțeles că primii 
pași tăcuți in acest sport sînt 
hotăritori, că trebuie să se a- 
corde o mare importanță în
vățării tehnicii corecte de ridi
care la ambele stiluri, metodi
cii generale de pregătire, ca Ș> 
celei strict specifice.

Este momentul să amintim 
de existehța, de dată destul de 
recentă, a Cenirului de pregătire 
olimpică pentru copii și juni
ori, creat la Bistrița, prin grija 
și eforturile federației de spe
cialitate și a forurilor locale. 
Beneficiind de avantajele unei 
harnice și competente echipe 
de specialiști (antrenorii Gheor
ghe Gospodinov, Mugur Saran- 
eiue, Andrei Karaffa, Ion Mo
rarul copiii si juniorii care 
vw să se dedice halterelor și 
au calități cerute de înalta per
formantă au la Bistrița toate 
condițiile realizării unor bune 
rezultate. Peste cîtiva ani, nu 
putini vor fi aoei halterofili 
eare-și vor aminti că au în
ceput să uroe treptele spre 
înalta performanță aici, la Bis
trița, pe fundamentul creat de 
Federația Română de Haltere 
Si Culturism. Consiliul Jude-

tean pentru Educație Fizică și 
Sport Bistrița-Năsăud și Clu
bul Sportiv Gloria-Bistrița.

Revenind la nivelul multora 
din performantele consemnate 
la recentele campionate ale 
copiilor și juniorilor, să men
ționăm faptul că, pe ansamblu, 
întrecerile de la Bistrița au 
avut o valoare superioară odor 
similare organizate anul trecut 
la Arad, iar — ceea ce este și 
mal important — unde dintre 
performante nu au fost mai 
prejos decît ede înregistrate 
anul trecut la C.M. de juniori 
de la Edinburgh. Iată cîteva 
exemple: Traian Cihărean (Glo
ria Bistrița), 17 ani, • junior II. 
cu cele 225 kg de la Bistrița 
ar fi ocupat locul secund la 
Edinburgh, iar „rivalul" său, 
copilul Aurel Sirbu (Cîujana 
CIuj-Napoca) în vîrstă de 15 
ani. cu ode 217,5 kg ar fi o- 
cupat locul al treilea ! La ca
tegoria 60 kg. A. Szanla (C.S.M. 
CIuj-Napoca), 17 ani, cu 275 
kg ar fi cuoerit medalia de 
aur ! Un alt bistritean, Liviu 
Munteanu (Gloria), cu 295 kg 
s-ar fi putut mîndri eu meda
lia de argint, iar Alexandru 
Kereki (D.inamo București) a 
progresat, la categoria 100 kg, 
în ultimul an. cu 17,5 kg. La 
Edinburgh.
4, dar cu 362,5 kg ridicate la 
Bistrița ar fi urcat pe podium.

Aceste rezultate trebuie să-i 
ambiționeze pe juniori în cel 
mai înalt grad, pentru a-și per
fecționa la maximum tehnica 
ridicării la cele două stiluri, în 
așa fd încât, peste cinci săp- 
tămîni. cei chemați _să repre
zinte halterele românești să 
aibă o evoluție la cd mai înalt 
nivel în cadrul întrecerilor din 
cadrul C.M. de juniori de la 
Donaueschingen (R.F. Germa
nia) pentru ca stimulativele 
comparații cu rezultatde de la 
precedenta ediție 
portul medaliilor

e-
Și 
In

4 
în

Reprezentativele de volei ale 
țării noastre se pregătesc in a- 
ceste zile pentru startul în se
zonul international. Primele vor 
intra în focul competițiilor 
chipele de tineret (feminină 
masculină) care vor susține, 
Spania. între 30 aprilie și 
mai, turneele de calificare
faza finală a Campionatelor 
europene (programate în au
gust, in Bulgaria). Reprezenta
tivele A vor avea ca prim o- 
biectiv Campionatele Balcanice, 
găzduite la această ediție de 
Grecia.

Cele două loturi feminine e- 
fectuează prima etapă de pre
gătire la Constanța, unde au. și 
susținut, între ele, un meci de 
verificare. în acest prim test, 
urmărit de un public numeros, 
Reprezentativa A a învins Re
prezentativa de tineret cu 3—2 
(—13, —15. 10. 6, 10). A fost o

partidă de bună calitate, cu 
multe faze lungii, spectaculoa
se, în care a făcut o frumoasă 
impresie replica remarcabilă a 
formației de tineret, condusă 
de pe bancă de antrenorul fe
deral S. Chiriță. De altfel, a- 
ceasta a si avut inițiativa în 
prima jumătate a meciului. 
Iată echipele folosite : LOTUL 
A — Doinita Dimofte, Eugenia 
Cotescu, Speranța Gaman. Mi- 
rela Popoviciu, Georgeta Ene, 
Daniela Dinică (au mai jucat 
tinerele Dana Coșovcanu și Mă- 
dălina Ciorbaru) ; LOTUL DE 
TINERET — Ottilia Szenkovics, 
Felicia Popescu, Carina Holban, 
Mihaelu Marian, Cristina Anton, 
Cristina Buzilă (au mai jucat: 
Gabriela Dumitrescu, Anca 
Beșta, Daniela Iacob, Anca 
Gheorghe și Daniela Blănaru).

CHIMISTUL
ȘTIINȚA

TINERII BASCHETBALIȘTI ÎNVINGĂTORI

IN TURNEUL

el a ocupat locul

să devină su
la ediția 1986!

Ion OCHSENFELD

In Sala Sporturilor din Con
stanța s-a desfășurat un turneu 
de baschet masculin cu parti
ciparea lotului reprezentativ de 
juniori și a 3 divizionare A : 
Farul din localitate, Politehnica 
Iași și C.S.U. Galați. Scopul 
principal l-a constituit verifica
rea tinerilor noștri baschetba- 
liști care, săptămîna viitoare, tot 
pe malul mării, vor participa 
la turneul de calificare pentru 
campionatul european.

Testul s-a dovedit util și a 
arătat că baschetbaliștii juniori 
au posibilitatea de a-și realiza 
țelul propus : calificarea pentru 
C.E. din luna august din Aus
tria. Evoluînd bine, sportivii pre
gătiți de antrenorii L. Călin, 
Șcrban și M. ” ’
lizat victorii 
divizionarelor 
Iași 111—60 
Galați 99—61 
901—90 (38—39). In această ulti
mă partidă a turneului, ambele 
echipe au depus mari eforturi 
pentru victorie, care a revenit 
juniorilor pe merit. Au marcat : 
Ivanov 2, Panaitescu 6, Relsen- 
buchler 8, Hoit 5, Moscalu 8,

o. 
Hondrilă au rea- 
frumoase în fața 
A : cu Politehnica 
(51—32), cu C.S.U. 

(54—36), cu Farul 
In această

ETAPA DE VARA A DACIADEI
(Urmare din pag. 1)

ai șahului, înotului, tenisului de 
cîmp si de masă. Organizatorii, 
colectivul catedrei de speciali
tate și Asociația Studenților 
Comuniști din institut au luat 
măsuri adecvate pentru a asi
gura o reușită deplină acestei 
întreceri, cea mai veche com
petiție la nivelul 
universitar. Loc de 
re. baza sportivă a 
Bulevardul Armata ________

în tară, principala întrecere 
sportivă de masă va avea loc 
la Oradea, acolo unde se vor 
desfășura finalele republicane 
ale Festivalului ansamblurilor 
Școlare de gimnastică ritmică,

tineretului 
desfășura- 
I.M.F. din 

Poporului.

aflat la a 14-a ediție. Compe
tiția, inițiată și organizată de 
C.C. al U.T.C., prin comisia de 
resort cu sprijinul organelor 
locale, va reuni echipe de ele
ve (14—19 ană) reprezentind 
toate județele țării și munici
piul București, rfteva sute de 
tinere dornice să demonstreze 
și cu acest bine venit prilej, 
frumusețea gimnasticii cu o- 
biecte (mingi, corzi, panglici, 
eșarfe etc.), în oadrul unui 
spectacol pe oare bihorenii. iu
bitori de sport, îl așteaptă cu 
un deosebit interes.

3

ANUNȚ
O.N.T. „CARPAȚI" BRA

ȘOV organizează în zilele 
de 25, 26 și 27 aprilie 1986 
susținerea examenului 
practic pentru funcția de 
monitor schi alpin și 
fond In stațiunea Poiana 
Brașov.

Condiții : studii medii și 
cunoașterea unei limbi 
străine (engleză, franceză, 
germană). Informații su
plimentare la telefonul 9211 
13174 sau 922/62271 — Po
iana Brașov.

20 aprilie 1986

0 NOUĂ TRAGERE LOTO 2
3 EXTRAGERI o cile 4

NUMERE din 75

Participanții au posi
bilitatea obținerii 
importante cîștiguri

• AUTOTURISME 
„DACIA 1300“

@ MARI SUME
DE BANI

unor
în :

Astăzi, sîmbătă, 
ULTIMA ZI

DE PARTICIPARE.

este eu cit mai

DOMINA INTR
Rm. VlLCEA

BACĂU,

sare a dinar 
ta consolid 
neînvinși t 
In întreceri 
pa valorici

meci restant feminin
Divizia A la handbal 

programează duminică 
IV-a a turului secund, 
afiș fiind partida de 
șoara (din prima grupă

Grupa vi

masculin 
etapa a 
capul de 
la Timi- 

„____,____ ______________ valorică),
în care lidera clasamentului, Di
namo București, va avea de în
fruntat puternica echipă studen
țească Politehnica din localitate. 
O victorie a gazdelor le-ar spori . 
șansele pentru șefia clasamentu
lui, după cum o victorie în depla-

TIMIȘ OAR

Grupa vi

CRAIOVA 
BRAȘOV : 
BISTRIȚA

• Dumin 
partida r<s

HANDBALIȘTII ȘCOLARI DEHANDBALIȘTII ȘCOLARI DE

CONSTANJEAN

Cornel POPA, coresp.

Cristescu 9, Munteanu 
lancea 16, Toader 14 pentru 
respectiv Ilucă 34, Mănăllă 
Moldoveanu 18, Cemat 8, 
ban 4, Spînu 4.

La turneul de calificare 
săptămîna viitoare participă re
prezentativele Bulgariei, Cehoslo
vaciei, Ungariei șl României. (C.P.)

înaintea finalei campionatului de dirt-traclf (f)

TREI CANDIDAȚI LA TITLU
Campionatul republican de 

dirt-track rezervat tinerilor pină 
la 21 de ani a continuat pe sta
dionul Metalul din Capitală cu 
etapa a IV-a. Confirmînd aștep
tările, concurenții și-au disputat 
întîietatea cu ardoarea specifică 
vîrstei, producînd numeroșilor 
spectatori bucuria vizionării unor 
curse atractive. Și încă ceva 
care merită a fi consemnat : spre 
deosebire de etapele anterioare, 
unde s-au înregistrat de flecare 
dată căderi periculoase, joi 
după-amiază nu s-au mai pro
dus busculade, tinerii motoci- 
cicliștl dovedind că au lăsat... 
imprudența în parcul de mașini.

Șl acum, cîteva secvențe din 
filmul întrecerilor. în cursa a 
doua, duelul dintre D. Gașpar și 
D. Bogdan, doi dintre principalii 
favoriți, a fost cîștigat de pri
mul. In cea mai spectaculoasă 
manșă (a V-a), s-au întîlnit di
rect sportivii angajați ‘ 
pentru titlu, ordinea 
mătoarea : D. Gașpar, 
M. Șoaită. Din acest 
sibianul H. Iași, care 
revelația competiției, se 
țase cu un punct de M. 
în clasamentul general, 
Gașpar redusese la trei 
diferența care-1 separa de lider. 
Pentru a-șl menține pozițiile cu
cerite, toți trebuiau (și au reu
șit) să cîștige confruntările ur-

lâ

mătoare. Prin urmare, conturile 
se vor încheia în ultima etapă 
(a V-a) programată la 27 aprilie 
de Stadionul municipal din Brăi
la. O notă bună pentru Gh. Stâ
nei și M. Agrișan, din ce în ce 
mai combativi, iar ceilalți tineri

6. M. Agrișan (Met. Buc.) 10 p. ; 
general — 1. H. Iași 53 p, 2. M. 
Șoaită 52 p, 3. D. Gașpar 50 p, 
4. D. Bogdan 47 p, 5. Gh. Stânei 
43 p, 6. M. Agrișan 42 p.

progresează de la o reuniune la
alta.

CLASAMENTELE : etapă —
1. D. Gașpar (Met. Muc.4 15 Pi
2. H. Iași (Voința Sibiu) 14 P,
3. M. Șoaită (IFA Sibiu) 13 Pr
4. D. Bogdan (Steaua) 12 P,
5. Gh. Stănel (C. S. Brăila) 11 p,

Troian IOAN1ȚESCU

în lupta 
fiind ur
li. Iași și 

moment, 
constituie 

distan- 
Șoaită 

iar D. 
puncte

CAMPIONATUL DE M0T0CR0S
CONTINUĂ LA BRAȘOV

A doua etapă a campionatului 
de motocros se " .
mîine, pe o nouă variantă a tra
seului de pe Valea -Răcădăului, 
de la marginea orașului Brașov 
In program figurează clase pen
tru seniori, tineret șl juniori. 
Primul start se va da la ora 
9,30.

va desfășura

Finalele campionatelor C. Ș. Ș. la gimnastică (m)

C.S.Ș. Nr. I BAIA MARE Șl C.S.Ș. 7 DINAMO - CÎTE DOUĂ LOCURI I
In organizarea forurilor spor

tive locale, la Bistrița s-au des
fășurat recent finalele campio
natelor cluburilor sportive șco
lare la gimnastică sportivă, ca
re s-au bucurat de o bună or
ganizare și au oferit posibilita
tea etalării calităților cîtorva 
gimnaști de reală perspectivă. 
Cite două locuri I au cucerit 
cluburile CSS 1 Baia Mare și 
CSS 7 Dinamo, urmate de uni
tățile de profil din Reșița și 
Bistrița. Iată rezultatele teh
nice :

Cat. a IV-a, echipe : 1. CSS

Bistrița 273,95 p. 2. CSS Tg. 
Mureș 273,70 p, 3. CSS Steaua 
270,70 p ; individual compus : 
Toader Tomoioagă (CSS hr. 1 
Baia Mare) 56,70 p, 2. Tiberiu 
Szentes (CSS Bistrița.) 56,55 p, 
3. Ovidiu Cornea (CSS Arad) 
56,50 p ; cat. a III-a, echipe : 
1. CSS Timisoara 271,275 p, 2. 
CSS Baia Mare 268,825 p, 3. 
CSS Gheorgheni 266,725 p ; in
dividual compus : Adrian Ian- 
culescu (CSS Lugoj) și Robert 
Ladani (CSS nr. 1 Baia Mare) 
55,65 p, 3. Cristinel Aruștei 
(CSS Gheorgheni) 55,60 p ; cat.

a II-a, individual compus : 1. 
Florin Stroia (CSS Gheorgheni) 
55,05 p. Cătălin Mirean (CSS 
Brașovia) 54,925 p, Cristinel 
Brezeanu "(CSS Brașovia) 54,60 
p ; cat. I, individual compus : 
Adrian Gal (CSS Bistrița) și 
Adrian Cătănoiu (CSS 7 Dina
mo) 56,40 p, 3. Florin Gheorghe 
(CSS 7 Dinamo) 54,85 p ; ma
eștri ; individual compus ; 1. 
Nicolae Bejenaru (CSS 7 Dina
mo) 55,95 p, 2. Sorin Sălceanu 
(CSS Reșița) 54,20 p, 3. Cltuudiu 
Vinereanu (CSS Sibiu) 54,05 p.

GIMNASTICA ARE TOATE CONDIȚIILE SĂ-SI REDOBÎNDEASCĂ STRĂLUCIREA I
’ 7

(Urmare din pag 1)

niștească și faptul că din cele
21 de secții prezente in finale 
doar 4 au avut sportive la toa
te categoriile de clasificare ! 
Reiese clar că multi din cei 164 
de antrenori retribuiti în gim
nastica feminină muncesc su
perficial. nu depun interes și 
pasiune, se mulțumesc cu foar
te puțin sau chiar cu nimic. 
Ceea ce este de netolerat. Ace
lași tablou si la băieți : au fost 
prezenți în întreceri republica
ne gimnaști din 22 de secții, 
dintre care doar 3 cu sportivi 
la toate categoriile. 98 de an

trenori au promovat în circui
tul competitional doar 300 de 
sportivi !

Activul retribuit al federa
ției poartă o mare răspundere 
pentru faptul de a se fi ajuns 
la o asemenea stare de lucruri. 
Frumoasele succese repurtate 
în anii din urmă au dus la 
o automulțumire generală, exis- 
gența -și controlul au scăzut, s-a 
creat impresia, falsă, desigur, 
că rezultatele bune si foarte 
bune se pot obține cu ușurin
ță, s-a pierdut deseori contac
tul cu realizările și cerințele de 
virf din arena internațională.

Folosind tocmai răgazul creat

de acest an mai puțin solicitant 
din punct de vedere competi
tional. federația de gimnastică 
trebuie să-și revizuiască stilul 
de muncă, să fie mai receptivă 
la cerințele de stringentă actua
litate, să-și mobilizeze toate 
forțele, să-i angreneze pe cei 
mai autorizați specialiști, pen
tru eliminarea tuturor lipsurilor 
din activitatea sa, pentru a asi
gura un cadru optim de pro
movare și pregătire a valorilor 
gimnasticii românești, pentru ca 
această disciplină să ne aducă 
cît mai curînd succesele pe 
care opinia publică sportivă le 
așteaptă.

vacanțe 
nou prili 
sportive 
C.S.Ș. Pe 
a numen 
fășurr > 
petiții 
trofeul 
rezervată 
de băieți
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i handbal |

DINAMO BUCUREȘTI I 
MllIINA I

librat se anunță meciul de la ■ 
, Craiova» în care Universitatea I 
t primește vizita handbaliștilor din I 

Mîrșa. Jocurile se vor disputa 
după următorul program : ■

MIERCURI, TREI JOCURI INTERNATIONALE

nica — Dinamo București
- Știința Bacău 26—22 (12—10) s-a ju- 
Minaur Baia Mare — Constructorul

5—7 s-a desfășurat miercuri).

AII SELECȚIONATELOR NOASTRE
o La Timișoara se Intllnesc primele reprezentative

tea — Carpați Mîrșa
— Relonul Să vin ești
— Constructorul Arad

imlnin, la Rm. Vilce-a, va avea Ioc
nța Bacău.

ale României și
La mijlocul s&pi&minii viitoa

re, miercuri 23 aprilie, trei se
lecționate ale țării noastre vor 
susține partide internaționale :

TIMIȘOARA : România — 
U.R.S.S. (selecționatele A)

BAIA MARE : România — 
R.D. Germană (echipele olim
pice)

SOCI (U.R.S.S.) : U.R.S.S. — 
România (sel. de tineret).

In vederea aoestor partide au 
fost selecționați următorii jucători :

REPREZENTATIVA A (an
trenori : M. Lucescu și M. Ră- 
dulescu) : Lung, Moraru — por
tari ; Rednic, Movilă, Iorgules- 
cu. Al. Niooiae, Unguneanu. 
M un tea nu II — fundași ; Ma- 
teuț, Andone, Klein, Bagi, Ci
reașă — mijlocași ; Cămătaru, 
Bleu. Geolgău, Coraș, Bălăci. 
Gaboir — atacanți.

Uniunii Sovietice
ECHIPA OLIMPICA (antre

nori : C. Drăgușin și T. Dima) • 
Speriatu, lasko — portari ; Za
re, M. Mihail, Stancu, Mesza- 
ros, Varga (DKnamo), Rada, 
Ștefan (F.G. Argeș) — fundași; 
Țideahu, Cristea, Dragnea, 
BurcheJ — mijlocași ; Văidean, 
Jurcă, Orac. Augustin — ata- 
cafiți.

ECHIPA DE TINERET (an
trenori : R. Cosmoc și N. Zam
fir) : Toader, Zlotea — portari ; 
Pologea, Cîrstea, Mihali, Săn- 
doi (Univ. Craiova), Topolin- 
schl, Cioroianu — fundași ; 
Sabou, Mărgărit. Badea. Lazăr 
(F.C. Bihor), — mijlocași ; 
Țîră, Bobaru, Bozeșan II — 
atacanți.

Loturile sînt alcătuite fără 
jucătorii de la Steaua, care ur
mează un program special de 
pregătire în vederea finalei 
Cupei Campionilor Europeni.

După verificările juniorilor de la Arad

imaginile I 
ndru Tă- |

de pe Valea Jiului. în i 
fotoreporterului Alexandru_
tar sînt prezentate cele două 
riștigătoare : la fete. Școala 
generală nr. 3 Lupenî, pregătită 
de prof. Romulus Vasiu, iar la 
băieți. Școala generală nr. 6 
Petroșani, sub conducerea prof. 
Cornelia Gherman.

Aurel SLABfl

MAI MULT DECIT UN ACCIDENT

coresp.

A de rugby

jhaciiv iii capiiaiă
după eșecurile din tur), de un 
meci de tradiție (Dinamo — U- 
niversitatca Timișoara) șj de 
altul foarte important pentru 
clasamentul seriei a Il-a, 
dintre Hidrotehnica Milcov 
Mașini Grele.

a Xll-a și arbitrii

cel
și

I
I
I
I
I
I
I

■ ■■ sau nevoia imperioasă de jocuri
pe stadionul Strun-
disputat, marți si

POPftSSJRI IM EȘALOANELE INFERIOARE
REVANȘA SE IA PE GOLURI !

Duminică, în frumosul cartier 
Tudor viadimirescu, din Tg. Mu
reș, între moderne blocuri, un 
interesant meci de Divizia ,C“ : 
Electromureș din localitate, lide
rul seriei a Xl-a, față în față cu 
Mureșul Luduș, o ambițioasă e- 
chipă de mijlocul clasamentului, 
cea care în tur învinsese cu 2—1. 
Numai că acel meci din toamnă 
fusese, se zice, aspru, așa îneît 
returul se anunța „fierbinte*4. De 
aici, interes mare, observator fe
deral (Gh. Bălașa) venit de la 
București, cam 3.000 de specta
tori în tribune. In teren, mulți 
dintre jucătorii care au evoluat 
în prima echipă sau la „speran
țele44 lui A.S.A. Tg. Mureș 
(Naște, Gali, Grozea, Carda, 
Kallo, Szakaci, Moldovan, Ianoși, 
Bordea — de la gazde. Tapasto 
și Stoica, de Ia oaspeți). Joc fru
mos, încheiat eu un 4—0 (2—0) 
pentru gazde (au marcat Szakaci, 
de două ori, Bordea și Grozea), 
meci mai echilibrat decît o ara
tă scorul. Gazdele, “antrenate de 
I. Vegh și A. Fazekaș (fosta ex
tremă a lui A.S.A.) și-au onorat 
poziția de lider și aspirant la 
divizia secundă, oaspeții, antre
nați de Gh. Neagu, au încercat 
să ofere o replică onorabilă, ceea 
ce au și reușit, întUnirea situ- 
lndu-se, fără exagerare, peste ni
velul eșalonului 3. Diferența de 
scor s-a datorat... finalizării, a- 
colo unde localnicii au excelat 
(portarul Tapasto a mai salvat 
trei-patru goluri), în timp ce lu- 
dușenli n-au găsit „ultimul șut". 
Partida aceasta frumoasă, în care 
meritele principale au revenit E- 
lectromureșului, ne-a oferit și 
două evoluții de excepție :

Szakaci, mijlocașul ofensiv al 
gazdelor, omniprezent, un tînăr 
de 21 de ani, și Lelian Rus, mij
locașul de 19 ani al ludușenilor, 
care ne-a plăcut prin tehnicitatea 
și maturitatea jocului său. Două 
nume care, credem, trebuie ur
mărite cu atenție !

Din păcate, acest joc frumos a 
avut șl două „pete" : în min. 4, 
Gali — urmărind să plătească 
probabil o poliță pentru meciul 
din tur — l-a trimis pe tînărul 
Stoica I (19 ani) cu Salvarea la 
spital („ruptură de ligamente și 
contuzia genunchiului drept" scria 
medicul gazdelor în foaia de ar
bitraj), după o intrare violentă, 
fără ca arbitrul Gh. Lustig, din 
Sf. Gheorghe, să scoată cartona
șul roșu (de fapt nici nu știm 
dacă îl avea și pe cel galben la 
el, iar ținuta șl mișcarea lui în 
teren ne-au făcut să ne întrebăm 
de nu trebuia delegat la un meci 
de old-boys !) ; în min. 60. Ianoși, 
tot de la gazde, a lovit discret 
un adversar căzut. Brutalitatea lui 
Gali ne-a reamintit că acest ju
cător a primit cu vreo trei ani 
în urmă 12 etape suspendare pen
tru o intrare asemănătoare asu
pra lui Țălnar. Care etape s-au 
redus la... șase. Oare n-a învățat 
nimic Gali din acea suspendare? I 
Oare nu s-a găsit nimeni în stare 
să-1 educe 7 ! Pentru că, vorba 
multor spectatori localnici, dacă 
era de luat revanșa, atunci „pe 
goluri să ne-o luăm" ! Ceea ce 
Electromureș a și reușit, excep- 
tîndu-1 pe Gali care credem că 
are nevoie de o foarte lungă pe
rioadă de meditație !

Mircea M. IONESCU

MECIUL A DEMARAT GREU...

'EAVA (in tur : 22—9)
0 ; V. Chirondojan 
(JLMENTUL BtRLAD
; V. Chirondojan —

T1SC (8—21)
9,30 ; Gh. Prisăcaru
TTA PETROȘANI (7—22)

10 ; P. Soare — București
FEBR. CLUJ-NAPOCA (15—9) 

ora 9 ; M. Sabin

— C-ța 
(9-15) 
C-ța.

lași

București.

I
I
I

A MARE (0—16) 
ora 9 ; M. Voina — 
TATEA "TIMIȘOARA 
; M. Stoica — Sibiu
T. ARAD (9—3) 
M. Popa — Iași

TACTOABE BUZĂU 
a 10 ; Gh. Huștiu
V — MAȘINI GRELE (6—13) 
a 10 ; I. Vasilică — București.

Brașov 
(7-0)

(6-15)
- București.

nente

I
I
I
I

•) echipe penalizate cu 1 p. 
»•) echipă penalizată cu 2 p.

Seria a II--a 1
1. Dinamo 12 11 0 1 456- 84 34
2. Farul 12 10 o 2 462- 60 32 1
3. Știința BJ4. 12 7 0 5 143- 97 26
4. Contact. Bz. 12 5 1 6 119-181 23 |
5. „Poli“ Iași 12 5 1 6 185-122 23
6. Gloria PTT ♦ 12 5 0 7 109-186 21
7. Rapid ♦ 12 4 2 6 99-210 21 1
8. Mașini Grele 12 3 1 8 91-338 19
9. Hidrot. Milo. 12 3 1 8 94-302 19 1

10. Univ. Tmș. •• 12 4 0 8 100-278 18 1

La Arad, 
gui, s-au . 
joi, primele meciuri internațio
nale ate celei mai tinere selec
ționate de juniori a țării, echi
pa U.E.F.A. ’89. Parteneră — 
formația similară a Ungariei. 
Prima partidă s-a încheiat cu 
un eșec usturător pentru foarte 
tinerii noștri jucători : 0—4
(0—3) ! După două zile, o fru
moasă revanșă. 1—0 (0—0). dar 
Bcorul minim nu reflectă decît 
în foarte mică măsură supe
rioritatea generală a „ll"-lui 
tricolorilor. Cum între aceste 
două întîlniri a existat o ma
re diferență. CA JOC ETALAT, 
CA LOTURI UTILIZATE, să 
le analizăm, pe scurt, separat.

în prima întâlnire, două ele
mente au stat la baza înfirin- 
geril la scor: 1. tracul jucă
torilor și al celor doi antrenori. 
Colinei Jurcă și Cornel VLad, 
cu TOȚII DEBUTANȚI, vizavi 
de calmul și siguranța afișată 
de oaspeți, oare, in acest an, 
aveau deja la activ zece parti
de internaționale ; 2. momentul 
psihologic al minutului 2, cînd. 
în loc de corner, arbitrul M. 
Axente a acordat o lovitură 
liberă din marginea careului și 
juniorii unguri au deschis sco
rul. Peste marile emoții ale 
debutului a venit si acest gol 
foarte rapid și totul s-a năruit 
brusc. Sigur că evoluția sub 
orice critică pînă în final nu 
poate fi analizată numai pie
rind de la aceste două cauze. 
Jocul a evidențiat multe alte 
carențe — de selecție și pre
gătire — care trebuie să dea. 
în continuare, de gîlndit celor 
doi antrenori și federației. Cu 
atît mai mult, cu rit această 
echipă va intra, din sezonul 
viitor. în preliminariile Cam
pionatului European de juni
ori B.

Al doilea meci s-a desfășu
rat pe cu totul alte coordona
te. S-a dorit foarte mult re
vanșa si pentru a o obține s-a 
hotărit convocarea altor jucă
tori (din Arad și Timișoara), 
unii cu o EXPERIENȚA MAI 
MARE, cum sînt Crișan, Bar
na, Foaie, G. Gheorghe etc. 
Dintre cei care au evoluat în 
prima partidă au mai rămas 
doar Munteanu, Riviș și Him- 
chinschi, iar după pauză au mai

intrat Cîșmăroiu, Mihai. Ciun- 
gu și Duda. Am subliniat ân 
cronica partidei că sucoesul la 
limită nu reflectă superiorita
tea, pe toate planurile, a „tri
colorilor". care au dominat de 
la un capăt la altul, putînd ei 
să realizeze un 4—0. Altceva 
vrem să subliniem acum. în fi
nalul acestor rînduri. Nimeni, 
dar absolut .nimeni, nu poate 
afirma că jucătorii convocați 
de cei doi antrenori nu au ca
lități. Au. Altceva le lipsește, 
și le lipsește JOCUL. La aceas
tă categorie de vîrstă (14—15 
ani), FOTBALUL NOSTRU NU 
ARE COMPETIȚIE. Este ceea 
oe solicită, de multă vreme — 
între altele —, un antrenor 
Leonite lanovschi. Și dacă 
lipsește cadrul organizatoric 
care să joace, cum să fie 
pregătiți intr-un timp foarte 
scurt să facă față unor cerințe 
din ce în oe mai pretențioase 
pe plan internațional ? Iată de 
ce acest 0—4 de la Arad tre
buie să fie judecat nu doar ca 
un simplu acaident.

Laurențiu DUMITRESCU

ca 
le 
în 
ei

Cu cite speranțe ne-am dus 
duminică dimineața, la Mizil, la 
partida dintre formația locală 
Steaua șl Metalul Plopenl, din' 
prima serie a Diviziei B 1 Steaua 
— aflată pe treapta a patra în 
clasament, Metalul — una din
tre echipele cu îndelungate sta
te de serviciu în B, promiteau 
un meci de zile mari, ținind 
seama nu numai de renumele 
jucătorilor care evoluau în cele 
două echipe (nu mai puțin de 
15 dintre ei trecuseră pe la Pe
trolul Ploiești), ci șl de poziția 
dificilă (locul 13 înaintea parti
dei) a formației vizitatoare. Dar 
speranțele nu s-au împlinit de
cît pe jumătate, cauza princi
pală fiind evoluția sub aștep
tări a „lil“-lui din Plopenl.

Meciul — excelent condus de 
arbitrul I, 
Vîlcea — 
juca lent, atît de lent incit M. 
Mocanu, - - - • ■ ■■ -
acum antrenor al Metalului,’ cău
ta să-și dinamizeze echipa : 
„Mai cu viață striga el, cu
vinte care s-ar fi potrivit ca o 
mănușă și mizllenilor. După 
cum la fel de bine s-ar fi po
trivit — ambelor echipe — dacă 
cineva ar ti strigat : „Atenție 
la tehnică, atenție la pase 
pentru că greșelile elementare se 
succedau fără întrerupere. Șl e 
de mirare, pentru că la ambele 
combatante activează antrenori 
bine cunoscuțl, formația învin
gătoare fiind pregătită de C. 
Moldoveanu, și el fost coechi-

Crăciunescu din Rm. 
a demarat greu. Se

fostul internațional,

pier cu Mocanu, la Petrolul, în 
anii de glorie al echipei ploieș- 
tene. Dar dacă Metalul a jucat 
pînă la sfîrșlt fără vlagă, fără 
să fie periculoasă în atac, 
Steaua șl-a revenit încetul cu 
încetul și a marcat trei goluri 
perfect meritate, care de care 
mai spectaculos : primul prin 
A. Ene (min. 21) care a reluat 
superb, cu capul, în plasa por
ții apărată de Bojoagă, centra
rea fostului tîrgoviștean Greaca ; 
al doilea prin Goea (min. 54), 
tot cu capul, după o lovitură 
liberă de la 18 m apărată inițial 
de același Bojoagă ; al treilea 
prin „veteranul" Cozarec (min. 
60), șut cu stîngul de la 18 m.

în urma victoriei, Steaua Mi- 
zil a făcut schimb de locuri cu 
F. C. Constanța, ocupînd ac
tualmente poziția a treia în 
clasament, în timp ce Metalul 
Plopenl a ajuns pe locul 16.

Mircea TU DORAN

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• In meciul de la Craiova, cu 

Universitatea, Cramer (Gloria 
Buzău) a fost eliminat de pe 
teren, pentru injurii la adre
sa arbitrului. O abatere, din 
păcate, des Intîlnită pe terenu
rile noastre de fotbal, la toate 
nivelurile. S-a ținut seama insă 
de faptul că, pînă acum, la cel 
34 de ani al săi, Cramer n-a 
mai apărut in fața Comisiei de 
disciplină, astfel că a fost sus
pendat numai pe două etape.
• Și din gura lui Marinescu 

au ieșit cuvinte urîte adresate 
conducătorului de joc, la sfîrși- 
tul meciului cu Automatica, deși

ADMINISTRAȚIA Oi STAT 10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ

CAMPIONATUL DE SPERAM]E
1. STEAUA 23 17 2 4 68-13 53
2. F.C. Argeș 24 17 2 5 40-12 53
3. Petrolul 24 17 1 6 48-19 52
4. Corvinul 24 13 3 8 34-31 42
5. FX. Bihor 24 13 2 9 41-30 41
6. Univ. Cv. 24 12 4 8 38-26 40
7. Dinamo 23 13 1 9 32-22 40
8. Gloria 24 11 3 10 39-39 36
9. S.C. Bacău 24 10 3 11 32-35 33

10. A.S.A. 23 9 4 10 31-42 31
11. F.C.M. Bv. 24 10 1 13 27-43 31
12. „Poli" Timiș. 24 8 5 11 38-37 29
13. Victoria 23 8 4 11 25-35 26
14. Rapid 24 7 4 13 31-42 25
15. F.C. Olt 23 6 3 14 21-37 21
16. „V" duj-N. 24 5 5 14 23-44 20
17. Sportul Stud. 23 5 5 13 22-44 20
18. Chimia 24 4 4 16 24-53 16

el este legitimat la Mecanică 
...fină. Două etape va fi șl el 
simplu spectator la jocurile pe 
care le va susține echipa sa.
• Să fii eliminat în minutul 3,

cînd jocul abia a început, nu 
e un fapt obișnuit. A pățit-o însă 
Amargbioalei (Ceahlăul Piatra 
Neamț) in partida cu Aripile 
Bacău, ca urmare a unui atac 
violent asupra unul adversar. La 
„judecată", atît el, cit și antre
norul său, Dumitriu IU, au avut 
Insă o poziție corectă, regretînd 
sincer cele intîmplate și neîncer- 
cînd să.......................
cătorul 
partida 
ghloalei 
singură _____
ziția lui șl a antrenorului in fața 
Comisiei de disciplină a produs 
o impresie frumoasă.
• în mai puțin de un an, Flo- 

rea (Steaua — „Speranțe") a fost 
eliminat pentru a doua oară 1 
El a fost suspendat acum pe 3 
etape, iar partenerul său de joc 
și de dispute... extrasportive, 
Pîrvu (Rapid — „Speranțe44) pe 
2 etape. Așa înțeleg ei să se 
pregătească pentru a juca în 
prima echipă ? întrebarea este 
valabilă șl pentru Dănuț (F. C. 
Olt — „Speranțe"), suspendat pe 
2 etape după meciul cu Pe-

le minimalizeze, deși ju- 
atacat a putut continua 
în bune condiții. Amar- 
a fost suspendat pe o 
etapă. Dar, repetăm, po-

trolul...

tarea desfășurării tragerii se va 
face la radio la ora 17,25, pe 
programul I. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate, de asemenea, 
la ora 22,20, pe programul I, o dată 
eu transmiterea rezultatelor con
cursului Pronosport de mîine, și 
reluate luni dimineața, la ora 
8,55, tot pe programul I.
• în atenția pronosportiștilor ! 

AZI, ULTIMA ZI și pentru de
punerea buletinelor la atractivul 
concurs PRONOSPORT de dumi
nică 20 aprilie. încercați să gă
siți toate surprizele 1 La ambele 
acțiuni de mîiine, vă dorim suc
ces i

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 18 AFRILIE 1986 

FAZA I
EXTRAGEREA I : 77 37

82 32 40 87 68 23
EXTRAGEREA a Il-a : 18 

60 75 89 88 6 25 16
FAZA A Il-a

EXTRAGEREA
83 59 70 42 90 77

FOND TOTAL 
GURI : 1.918.001 
222.993 lei. report

Jack BERARIU

56
33

41a III-a
34 43
DE CÎȘTI- 
lei. din care 
la categoria 1.

FOTBAL PENTRU ELEVI
Clubul Sportiv Școlar nr, 1 din Capitală organizează o se

lecție pentru elevii doritori să practice fotbalul. Pot parti
cipa elevii, din București șl din provincie, născuți între anii 
1969—1977.

Selecția are loc în perioada 6—21 aprilie, zilnic între orele 
9—12, la baza sportivă a clubului, situată în cartierul Dămă- 
roaia (capătul tramvaiului 24 și autobuzului 331).

Clubul dispune de internat și cantină
Relații se pot obține la telefonul 65.29.30.

PhOGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI 
RE DUMINICĂ A DIVIZIEI B

SERIA I : Oțelul Galați — Du
nărea C.S.U. Galați : N. Voinea 
(București), Politehnica Iași — 
C.F.R. Pașcani : V. Angheloiu 
(București), Chimia Fălticeni — 
Prahova C.S.U. Ploiești : D. Pe
trescu (București), C.S. Botoșani
— Dunărea Călărași : M. Ioneseu 
(Pitești), Olimpia Rm. Sărat — 
F.C.M. Delta Tulcea : E. Oțelea 
(Brașov), C.SJd. Suceava — Mi
nerul Vatra Bornei : A. Grama 
(Bistrița), F.C. Progresul Brăila
— Ceahlăul P. Neamț : C. Manda 
(Reșița), Metalul Plopenl — Ari
pile Bacău : N. Bițin (Salonta), 
F. C. Constanța — Steaua Mizil S 
I. Nistor (Sf. Gheorghe).

SERIA A H-a : I.C.I.M. Brașov
— Avântul Reghin : I. Ghergheli 
(Baia Mare), Electroputere Cra
iova — Chimica Tîrnăveni : L- 
Bălan (Arad), C.S. Tîrgoviște — 
I.C.S.I.M. București : M. Salomir 
(Cluj-Napoca), A.S. Drobeta Tr. 
Severin — Mecanică Fină Steaua 
București : N. Gogoașe (Buzău), 
Carpați Mîrșa — Flacăra Autom. 
Moreni : N. Dinescu (Rm. VII- 
cea). Sportul Muncitoreso Slatina
— Muscelul Câmpulung : C. Co
reean (Reșița), Progresul Vulcan 
București — IM.A.S.A. Sf. Gheor
ghe : I. Coț (Ploiești) — Stadio
nul Progresul, Șoimii I.P.A. Si
biu — Tractorul Brașov : M. A- 
xente (Arad), Automatica Bucu
rești — Gaz Metan Mediaș : Al 
Moroianu (Ploiești) — Stadionul - 
Automatica.

SERIA A Hl-a : Unirea Alba 
Iulia — Metalul Bocșa : T. lo-^ 
nescu (București), F.C. Maramu
reș Baia Mare — C.S.M. Reșița 15 
I. Crăciunescu (Rm. Vîlcea), Jiul» 
Petroșani — Mecanica Orăștie t 
V. Dobrescu (București), C.I.L? 
Sighet — Strungul Arad : M. Ca- 
listru (Botoșani), Armătura Za
lău — Gloria Bistrița : C. Teodo- 
reseu (Buzău), Minerul Cavnie — 
înfrățirea Oradea : P. Buhalău 
(Gh. Gherghiu-Dej), C.F.R. Ti
mișoara — Minerul Lupeni : E. 
Pătrașcu (București), Mureșul 
Deva — Aurul Brad : G. Ioneseu 
(București) : meciul C.S. U ,T". 
Arad — Olimpia Satu Mare a 
fost amînat.

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

• PARTIDA de Divizia A 
A.S.A. Tg. Mureș — Sportul 
Studențesc va fi condusă Ia 
centru de R. Petrescu (Brașov), 
care îl înlocuiește pe A. Po- 
rumboiu (indisponibil).



ROMÂNIA-UNGARIA 93-74 
LA BASCHET MASCULIN

l ORADEA, 18 (prin telefon). 
Primud dintre, cele trei meciuri 
de baschet masculin dinitre re- 
prezervativele României și Un
gariei, desfășurat în Sala Spor
turilor din localitate, în fața u- 
nui public numeros, s-a înche
iat cu victoria netă a selecțio
natei țării noastre cu scorul de 
93—74 (60—37). Succesul a fost 
asigurat din prima repriză, cînd 
primii noștri jucători, în frun
te ou Dan Niculescu (în excep
țională 2d : 28 de puncte în a- 
ceste prime 20 de minute), au 
fost superiori la toate capitole
le, dar mai ales prin eficientă, 
în special a jucătorului amintit. 
A fost o repriză bună a echi
pei României, care, ca și cea a 
Ungariei, se pregătește pentru 
Cam®ionatuil European — gru
pa B (15—26 mai în Belgia).

în repriza secundă antrenorii 
Gh. Novac și M. Cimpeanu au 
început jocul cu altă formație, 
scopul fiind evident acela de a 
verifica potențialul tuturor bas- 
chetbaliștiior din lot. Au fost 
utilizați, în special, Pogonaru, 
David, Ionescu, Iacob, Ardelea-

CUPELE CONTINENTALE LA HANDBAL
Steaua — Metaloplastica

(Urmare din pag. 1)

nunțâ deosebit de dificilă, 
Steaua s-a pregătit cu mare 
grijă, dorința lui Vasile Stingă 
și Nicolae Munteanu, a celor
lalți colegi, a conducerii teh
nice a echipei, a tuturor iubi
torilor handbalujui din țara 
noastră fiind aceea de a ob
ține un rezultat cît mai bun și 
chiar calificarea în finala ce
lei mai prestigioase competiții 
europene inter-cluburi.

Joi dupâ-amiază, în sala 
Floreasca din Capitală, după 
partida susținută cu Știința 
Bacău, antrenorul Radu Voina 
ne spunea : „Desigur, am fi
dorit ca avantajul nostru să 
fie mai marc pentru întîl-

H. C. Minaur — TV Grosswallstadt

(Urmare din pag t)

în devans din campionatul in
tern, în care băimărenii au în
trecut lejer (30—11) pe Con
structorul Oradea. Măricel 
Voinca, Mihai Mironiuc, Doru 
Porumb, Mircea Petran, Iosif 
Boroș și ceilalți componenți ai 
echipei’ au făcut o reușită și 
utilă verificare înaintea parti
dei decisive de la Grosswall
stadt.

Șansele reale pe care hand- 
baliștii de la H. C. Minaur le 
au pentru obținerea dreptului 
de a-și disputa finala Cupei 
Cupelor, vor fi cu adevărat 
fructificate, dacă ei vor juca 
și partida-retur așa cum au 
făcut-o la Baia Mare, mai ales 
în prima repriză, și nu ne în- 

antrenorul 
că au șanse să cuce- 
Marinov (semlmuscă) 
Ciuprenski (semimijlo- 
(grea). Unii dintre ei

• ÎN CAPITALA POLONIEI funcționează, 
cu bune rezultate, „Clubul grașilor". A- 
eesta este, de fapt, un club de gimnastică 
destinat celor care au probleme cu excesul 
ponderal. Sub îndrumarea unor specialiști 
in medicină sportivă și fa cultură fizică 
medicală, ei sint supuși unui variat și com
plex program de activități fizice. Șl rezul
tatele se văd cu... ochiul liber • LA EDI
ȚIA A DOUA & C.M. de atletism, progra
mată anul viitor, la Roma, in program vor 
fl incluse două noi probe, cursele femi
nine de 10 006 m și 10 km marș. în total 
se vor decerna 43 de titluri mondiale • 
PENTRU EDIȚIA A 39-a a marii competi
ții cicliste internaționale Cursa Păcii, in lo
tul U.R.S.S. au fost introduși nu mal puțin 
de 6 debutanți, ceea ce este un fapt deose
bit • LA C.M. DE BOX-AMATOR, care se 
vor desfășura luna viitoare la Reno, in sta
tul american Nevada, antrenorul lotului 
bulgar anticipează 
rească medalii : 
Abadgiev (ușoară), 
cie) și Stoimenov ____ _.
s-au aliat recent printre laureațil „Inter
naționalelor" de box ale Franței si Româ
niei • CONSILIUL INTERNAȚIONAL al 
tenisului masculin profesionist a hotărât — 
măsură absolut inedită — ca la Turneul de

la Roland Garros să fie efectuate controale 
anti-doping I Nu de alta, dar tenisul este 
de acum un sport olimpic, iar C.I.O. pre
tinde, cum se știe, astfel de controale pen
tru diferitele ramuri sportive • LA TUR
NEUL FINAL al Campionatului Mondial 
masculin de baschet din Spania, în locul 
echipei Filipinelor (calificată din Asia. îm
preună cu R. P. Chineză și Coreea de Sud), 
care a anunțat că nu poate efectua de
plasarea, va evolua reprezentativa Malae- 
siei. Ea face parte din grupa D, cu Iugo
slavia, Canada, Argentina, Olanda și. Noua 
Zeelandă • DUPĂ CUM SE ȘTIE, ediția 
următoare a Universiadei de vară va fi 
găzduită in 1937 de orașul iugoslav Zagreb. 
La competiție sint așteptați peste 4506 de 
sportivi din cel puțin 110 țări. în vederea 
ei au fost construite șapte săli noi in pe
rimetrul „Orașului" universitar, care vor 
deveni ulterior gazde ale antrenamentelor 
șl competițiilor tineretului studios din oraș
• GUILLERMO CANEDO, președintele co
misiei de organizare a C.M. de fotbal din 
Mexic, a fost desemnat, împreună cu fot
balistul Hugo Sanchez ca „Oamenii anului 
1985". Alegerea lor a fost comunicată de 
Jose Suleiman, președintele lui World Bo
xing Corporation, în numele consiliului 
Național al Sportului Profesionist Mexican
• WOLFGANG DBEMMLEB, care, In ul
tima parte a carierei sale, a fost fotbalist 
la Bayem Miinchen, a anunțat că, din 
cauza unei accidentări, este nevoit să se 
retragă din activitatea competițională. 
Dremmler are 31 de ani și a jucat de 27 
de ori In reprezentativa națională • AN
DRE SEHMISCH (R.D.G.) deținător (in 
acest sezon) al Cupei Mondiale la biatlon, 
este născut la 27.9.1964, la Erlabrunn. Are 
181 cm și 70 kg. Practică sportul încă din

nu, Szabo și Rădulescu, dar 
aceștia n-au izbutii să men
țină aceeași diferență, lipsa lor 
de experiență și eficacitate fiind 
uneori supărătoare. In aceste 
condiții, oaspeții au refăcut 
pînă la 14 puncte (67—81 în 
mim. 35) și a fost nevoie să 
fie reintrodus Niculescu pen
tru redresarea situației.

în general, a fost un test 
util și urmează ca diupă alte 
două întâlniri — azi, din nou 
la Oradea, și duminică, în O- 
rașul Dr. Petru Groza — teh
nicienii echipei noastre repre
zentative să se edifice asupra 
potențialului tuturor jucătorilor.

Au marcat : Niculescu 32, Vi- 
nereanu 9, Pogonaru 9, David 
8, Netolițchi 4, Opșitaru 6, Cer- 
nat 5, Iacob 3, Ionescu 4, Szabo 
5, Ardeleanu 6, Rădulescu 2, 
respectiv Berkics 24, Hainrich 
18, Hoszu 4, Judik 2. Kiss 3, 
Farcaș 2, Walke 6, Horvath 6, 
Goczy 9.

Arbitrii: Geza Dutka și Aurel 
Niculescu.

Dumitru STANCULESCU

nirea-retur cu foarte puter
nicii noștri parteneri de joc. 
întreaga echipă este ferm ho- 
tărită să lupte cu toate puteri
le, pînă la ultima picăturâ de 
energie, astfel ca meciul de 
la Sabac să se încheie cu un 
rezultat cit mai strîns. Exem
plul colegilor noștri de club, 
fotbaliștii, ne mobilizează și 
mai mult".

Partida cu Metaloplastica Sa
bac va avea loc în sala „Zorka" 
din localitatea iugoslavă, cu 
începere de la ora 19 (ora 
României) și va fi condusă de 
un cuplu de arbitri din R. F. 
Germania :, K. Broman — K. 
Blademo. Observator din partea 
I.H.F. : Istvan Madarasz (Un
garia).

doim că vor face totul pentru 
o comportare cît mai bună și 
un rezultat de prestigiu.

Partida va începe la ora 
17,30 (ora României) și va fi 
condusă de suedezii H. Morten
sen și N. Knudsen. Observator 
I.H.F. : Ivan Kaspar (Ceho
slovacia).

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
• în optimile de finală ale 

turneului de tenis de la Nisa. 
Florin Segăreeanu a obținut un 
frumos succes dispunînd de 
francezul Guy Forget cu 4—6. 
6—0. 6—41. Alte rezultate : Tu- 
lasne — Perez 3—6. 6—1, 6—1. 
McNamee — Pistolesi 6—3.

J
Au început Campionatele

Europene de „greco-romaoe"
PATRU SPORTIVI ROMANI 

ÎNVINGĂTORI ÎN PRIMUL TUR
ATENA, 18 (prin telefon). 

Vineri dimineața, la sala de 
la „Stadionul Păcii si Priete- 
niei“. au început întrecerile 
Campionatelor Europene de lup
te greco-romane. Trebuie să 
spunem de la început că tra
gerile la sorți au fost total ne
favorabile reprezentanților noș
tri, în majoritatea cazurilor ei 
fiind puși în situația de a con
cura (în serie) cu cei mai pu
ternici adversari, sportivii so
vietici si cei bulgari. în aceste 
condiții, firește, chiar dacă în 
primul tur s-au obtinut unele 
victorii, drumul luptătorilor ro
mâni spre podiumul de pre
miere va fi foarte dificil si 11 
vor putea străbate numai cei 
foarte bine pregătiți.

Mihai Cișmaș (52 kg) l-a in- 
tîlnit, încă din primul meci, 
pe fostul campion mondial de 
tineret, norvegianul John Ron- 
ningen. Sportivul român a fost 
condus la puncte (3—0), dar a 
reușit să egaleze pînă la fina
lul primei reprize (3—3) și 
chiar să conducă la puncte 
(4—3) la începutul reprizei a 
doua. Din acest moment, disputa 
s-a desfășurat în favoarea lui 
Ronningen, care a cîștigat cu 
10—4.

Nicolae Zamfir (57 kg) a ob
tinut o victorie înainte de li
mită în fata lui J. Kohut 
(Cehoslovacia), pe care, după

TELEX • TELEX
CICLISM • Circuitul (open) 

Sarthe (Franța). Etapa a Il-a a 
revenit francezului Luc Leblanc, 
care a parcurs 193,5 km in 5.09:30. 
Liderul cursei este însă ceho
slovacul Vladimir Vavra — 5.41:14

POPICE • Xn meciul de la 
Budapesta, Ungaria — Cehoslova
cia, revanșă a partidei de acum 
clteva zile, victoriile au aparținut 
oaspeților cu 2498—2481 p la fe
minin șl 5544—5475 p la masculin.

TENIS • Amelia Island, turul 
in : Kohde-Kilsch — K. Maleeva 
6—3, 6—4, Gildemelster — Lind- 
qvist 6—3, 7—5, Rinaldi — Casale 
6—3, 6—4, Sabatini — Mascarin
6— 3, 6—3, M. Maleeva — Vermaak
7— 5, 6—1, Kanellopoulou — Garri
son 6—0, 3—1 ab • Meci demon
strativ la Osaka : Edberg — Lendl 
6—3, 6—3 !

VOLEI • Sferturi de finală in 
competiția masculină „Cupa Pri
măverii-, la Linz : Turcia — Bel
gia J—1, Austria — Franța 3—0, 
R.F.G. — Portugalia 3—0 • Tur
neul final al competiției femini
ne „Cupa Primăverii", in Nor
vegia : Turcia — Suedia 3—1, 
Norvegia — Elveția 3—1, Franța 
— Belgia 3—0, Austria — Spa
nia 3—0.

6— 4. Arre.se — Maurer 6—2,
7— 6.
• Competiția feminină de 

șah de la Varșovia s-a încheiat 
cu victoria Irinei Levitina 
(U.R.S.S.) cu 10 p din 13 p 
posibile, Dana Nuțu, s-a clasat 
pe locul șapte cu 6,5 p. 

ce l-a condus categoric la 
puncte (8—0), în min. 4,52. l-a 
fixat cu umerii pe saltea, in 
urma unei „ruperi în fată". în 
stilul lui Nicolae Martinescu.

Gheorghe Savu (62 kg) a 
pierdut la puncte partida cu 
bulgarul Neno Nencev, deși la 
începutul reprizei a doua. el 
reușise să reducă scorul la 
1—2. în final. Nencev a cîști- 
fiat cu 4—1.

Constantin Uță (68 kg) a lup
tat slab în compania lui Stanislaw Barej (Polonia) și în 
min. 5,14 a primit avertismen
tul descalificării. Amintim însă 
că Uță. după accidentarea de 
anul trecut, se află la Drima mare competiție internațională, 
la o categorie superioară de 
greutate.

Stefan Rusu (74 kg) l-a de
pășit categoric la puncte (7—0) 
pe danezul John Petersen, dar 
n-a reușit să obțină o victorie 
înainte de limită, care să-i a- 
sigure punctajul maxim.

Sorin Herțea (82 kg) l-a în- 
tîlnit pe Dimitrios Stanopoulos, 
reprezentant al tării gazdă. Cu 
un „supleu" spectaculos, el a 
luat conducerea cu 4—0. a mai 
realizat o fixare si o centurare 
laterală. încheind repriza în 
avantaj (7—0). Hertea și-a do-

U.E.F.A. a stabilit arbitrii 
întâlnirilor finale ale com
petițiilor continentale. Me
ciul Steaua — C.F. Barce
lona (7 mai. la Sevilla) va 
fi condus de francezul Mi
chel Vautrot.

MECIURI INTERNAȚIONALE : 
La Petropolis (Brazilia) : F. c. 
Bangu — Irak 1—2 (1—1). Au În
scris Artuzlnho, respectiv Hares 
șl Ahmendrady. La Alger : Al
geria — Fluminense (Brazilia)
1— 1 (1—1). Au înscris Madjer,
respectiv Richard. La Brasilia : 
Brazilia — Finlanda -3—0 (0—0).
Au Înscris Marinho (min. 69), 
Oscar (min. 88) și Casagrande 
(min. 89). La Sofia : Sredeț — 
Radnlckl Niș 3—1 (1—0).

CAMPIONATE. Meciuri restan
te in Elveția : Young Boys — Lu
cerna 3—0. St. Gali — Neuchălel
2— 1. Pe primele locuri : Young 
Boys și Grasshoppers cu cite 30 
p, Neuchâtel 29 p (toate cu cite 
21 de jocuri). Ungaria (et. 28). 
Honved este virtual campioană 
avind 42 p, urmată de Pecs 37 p 
șl Gy6r 35 p. Cîteva rezultate : 
Honved — Csepel 2—2. Zalaeger- 
szeg — Pecs 1—2, M.T.K. — Fe- 
rencvaros 0—1, Videoton — Uj- 
pesti Dozsa 2—2, Gyor — Tata- 
banya 2—1. Anglia. Jocuri res
tante : Luton — Liverpool 0—1, 
Newcastle — Manchester United 
2—4, Sheffield Wednesday — Ar
senal 2—0. Tottenham — Bir
mingham 2—0. Aston Villa — 
Ipswich 1—0. Pe primele locuri :

anul 19J3. In 1983 a lost campiom mondial 
de biatlon ia 15 km, la ștafetă, iar la 10 
km a fost al doilea, succes pe care l-a re
editat în 1984. la proba de 15 km • AN
SELMO LOPEZ (MEXIC), Director al Co
misiei pentru Solidaritatea Olimpică, 
cadrul C.I.O., a propus constituirea unei 
„Universități" destinate antrenorilor și 
sportivilor de performanță din țările Asiei. 
Africii și Americii Latine. „Universitatea" 
ar urma să nu aibă un sediu, cl să fie iti
nerantă prin diferite orașe și țări, contri
buind nemijlocit la dezvoltarea sportului 
in regiunile respective. • TENISMANn CU 
CELE MAI MULTE VICTORH consecutive 
(în ultimii ani) au fost : Guillermo Vilas 
(Argentina), care a cîștigat in anul 1977. 
un număr de 46 de meciuri. Ivan Lendl 
(Cehoslovacia), Intre octombrie 1981 șl fe
bruarie 1982 deține un record de 44 de vic
torii, iar Jose Luls Clerc...............
ținut, in sezonul 1981, 28 
torii • DUPĂ CUM AM 
ziarul La Gazzetta dello 
no, va oferi un important . ___ _
lui din campionatul italian de fotbal care 
nu este... fumător. Acesta este, in mod de
clarat, un mijloc activ și, se speră, eficace, 
de luptă împotriva nocivității fumatului, 
mai ales în rândurile sportivilor. Din cla
samentul, deocamdată provizoriu, lipsesc 
fotbaliști de marcă, precum Platini, Mara- 

• dona, Carnevale, Serena ale căror reușite, 
din păcate, nu sint luate în seamă, ei fiind 
fumători 1 Actualul golgeter al campiona
tului italian Roberto Pruzzo este lider și 
In clasamentul Gazzettel, dar poziția sa 
fruntașă este contestată, deoarece el s-a 
lăsat de fumat doar de vreo trei luni !...

din

(Argentina) a ob- 
de astfel de vlc-
MAT ANUNȚAT, 
Sport, din. Mila- 

premiu golgeteru- 

Romeo VILARA

minat in continuare adversarul, 
cîstigînd la diferență (11—0).

Ilie Matei (90 kg) a obtinut 
o victorie prin descalificare în dauna francezului J. F. Court, 
dar sarcina sportivului român 
n-a fost prea ușoară, datorită 
luptei deosebit de pasive a 
adversarului său. motiv pentru 
care acesta a fost descalificat, 
în minutul 4,05, în plină domi
nare a lui I. Matei, rezultatul 
era 1—1.

Vasile Andrei (100 kg) a a- 
vut ca adversar. încă din pri
mul tur. pe campionul mon
dial al categoriei. Andrei Di
mitrov (Bulgaria). în urma 
unui meci disputat cu mare 
dîrzenie. bulgarul a cîstigat la 
puncte, scorul (2—1) fiind edi
ficator.

Ultimul sportiv român, care 
a urcat pentru prima oară pe saltea, a fost greul Ion Gri- 
goraș (130 kg). El n-a putut fi
naliza nici un procedeu tehnic 
de atac în disputa cu suedezul 
Thomas Johansson si. condus 
la puncte cu 0—2. Grigoraș a 
fost descalificat către finalul 
meciului.

întrecerile continuă simbătă 
si se încheie duminică seara, 
cînd vor fi cunoscuți cei zece 
campioni europeni.

Costin CHIR1AC

Liverpool 76 p (38 j), Everton 
76 p (37 j), Manchester United 
71 p (39 j). Polonia. După 28 de 
etape conduce Gornik Zabrze cu 
42 p, urmată de Legia Varșovia 
—41 p, Widzew Lodz 39 p. Două 
rezultate importante : Widzew 
Lodz — Gornik Zabrze 0—1, Le
gia — Lechia Gdansk 2—0. Gre
cia : Primele clasate după 28 de 
etape : Panathinaikos 40 p. A.E.K. 
35 p, O.F.I. 35 p. Turcia. După 
29 de etape pe primele locuri : 
Galatasaray 45 p, Beșiktas 43 p, 
Samsunspor 37 p.

MECI DE ADIO. Cunoscutul 
jucător peruan Teofilo CubiHas, 
de la Alianza Lima, a susținut 
ultimul său meci, cu o selecțio
nată a Americii de Sud. în care 
au figurat brazilianul Paulo 
Cesar, chilienii Caszely și Figue
roa. Alianza a cîștigat cu 3—0, 
primul gol fiind înscris de săr
bătoritul Cubillas, din penalty. 
El a fost unul dintre cei mai re- 
numiți jucători ai țârii sale. Timp 
de 15 ani a jucat în echipa na
țională, avind peste 100 de selec
ționări. El a participat la trei 
campionate mondiale ! In afară 
de Alianza Lima. Cubillas a mai 
evoluat la F.C. Basel F.c. Porto, 
Fort Lauderdale.

UN GEST PENTRU 
PREMIUL FAIR-PLAY !
Cui ii stăruie în minte tra

gicele imagini ale carnagiUlui 
de pe stadionul Heysel (pe 
care autorul rîndurilor de 
față le-a trăit pe viu), va in- 
țelege mai bine sensul cuvin
telor ce urmează. Acolo, ceea 
ce a denaturat conținutul 
sportiv al evenimentului în 
curs a fost sălbăticirea rela
țiilor umane, transformarea 
nevinovatei emulații atletice în 
ură.

Iată de ce, prin contrast, 
ne-a impresionat mult gestul 
unui club sportiv românesc 
care, in clipa euforiei victo
riei,. atit de prielnică uitării, 
a ținut minte defer ența cuve
nită partenerului de joc, celui 
cu care — învins sau învingă
tor, nu are importanță — te-ai 
străduit să dai un înțeles mo
ral încleștării fizice, celui cu 
care, împreună, actori-,,com
plici" la același spectacol, ai 
încercat să oferi publicului mo
mente de bucurie.

La încheierea splendidei par
tide de pe stadionul din Ghen- 
cea, miercuri, tabela electro
nică a exultat, exuberant, in
tr-un text care exprima sa
tisfacție, mulțumire, urări de 
viitor. Dar mai avea ceva, la 
urmă — și nu neapărat în 
ultimul rînd dl simțirii : un 
gînd pentru adversarul și în 
același timp partenerul de 
joc. Vorbele sunau pe fran
țuzește : „Notre respect, An- 
derlecht !“. Admirabil l

Dacă mi-ar sta în putere, 
aș propune acest gest, acest 
omagiu, atît de rar, al învin
gătorului către învins, pentru 
premiul internațional de fair
play al anului !

Victor BĂNCIULESCU

Arre.se

